XXII Konkurs Recytatorski

SLOWO 2019
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
tel./fax: 77 454 27 14, e-mail: mdk@mdk.opole.pl
www.mdk.opole.pl

Koordynatorka konkursu:
Agnieszka Włoch
tel. 608 450 503

REGULAMIN

CELE KONKURSU

PRZEBIEG KONKURSU

1. Popularyzacja literatury pięknej.
2. Dbałość o kulturę żywego słowa.
3. Stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania
wartościowych utworów poetyckich i prozatorskich.
4. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych utworów literackich.
5. Rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy twórczej oraz pobudzanie ich
wrażliwości artystyczno-literackiej.
6. Zwrócenie uwagi młodych ludzi – w dobie komputerów i telewizji –
na słowo pisane.

1. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. (piątek) w filii MDK w Opolu
przy ul. Targowej 12, w dwóch turach:
• godz. 9.00 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
• godz. 12.00 – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych
oraz klas III gimnazjów.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
oraz młodzież gimnazjalna:
• kategoria I – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
• kategoria II – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych
oraz klas III gimnazjów.
2. Każda szkoła może zgłosić max. 2 uczestników w każdej kategorii.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować 2 utwory:
1) wiersz o tematyce dowolnej,
2) fragment prozy o tematyce dowolnej,
o łącznym czasie prezentacji nie przekraczającym 5 minut.
4. Repertuar powinien być starannie dobrany pod względem wartości
literackiej.
5. Kartę zgłoszenia udziału w konkursie należy dostarczyć – osobiście,
pocztą lub faxem – w terminie do 2 kwietnia br. na adres Organizatora.
6. Wpisowe w wysokości 10 zł od uczestnika konkursu należy wpłacić
w biurze organizacyjnym konkursu.

2. Prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.
3. W swojej ocenie jury kierować się będzie następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru,
• walory artystyczne prezentowanych tekstów,
• interpretacja,
• dykcja,
• ogólny wyraz artystyczny.

Serdecznie zapraszamy!
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KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko ucznia: ...............................................................................................................................

2. Szkoła: ........................................................................................................................... Klasa: ................

3. Autor i tytuł wiersza: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

4. Autor i tytuł prozy: .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

5. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: ......................................................................................................

6. Numer telefonu nauczyciela: .....................................................................................................................

..................................................................
/pieczątka szkoły/

..................................................................
/podpis nauczyciela/

